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1.

ΕΙΑΓΩΓΗ
Σα βηβιία αξρίδνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζπζηεκαηηθά ζηελ εθπαίδεπζε κεηά ηελ
αλαθάιπςε ηεο ηππνγξαθίαο απφ ηνλ Γνπηεκβέξγην. Ζ ηππνγξαθία γλσξίδεη κεγάιε
άλζεζε θαη εμαπιψλεηαη ζηα κεγάια θέληξα ηεο επνρήο (Βελεηία, Παξίζη, Πξάγα). Ζ
εηθνλνγξάθεζε αθνινπζεί ηελ εμέιημε ηνπ βηβιίνπ θαη δίλεηαη ηδηαίηεξν βάξνο ζηελ
εηθνλνγξάθεζε ησλ βηβιίσλ απφ ζεκαληηθνχο δσγξάθνπο θαη ραξάθηεο. Σν πξψην
ζρνιηθφ βηβιίν ζην νπνίν ππάξρεη εηθνλνγξάθεζε, είλαη ην βηβιίν «Orbis
Sensualium Pictus» ηνπ John Amos Comenius (1657). Σν βηβιίν απηφ πεξηέρεη 150
καζήκαηα, θαζέλα απφ ηα νπνία είλαη εηθνλνγξαθεκέλν κε κηα εηθφλα. Τπήξμε ην πην
δηαδεδνκέλν ζρνιηθφ βηβιίν ζηε Γεξκαλία γηα έλαλ αηψλα. Μίκεζε ηνπ βηβιίνπ
απηνχ είλαη ην «The London Vocabulary» ηνπ James Greenwoods. Kαη ζηα δχν
βηβιία ρξεζηκνπνηήζεθαλ κηθξέο εηθφλεο κε ηε κέζνδν ηεο μπινγξαθίαο (Καληαξηδή,
2003, 40).
Ζ μπινγξαθία έθαλε δπλαηή ηελ αλαπαξαγσγή πνιιψλ αληηγξάθσλ θαη ήηαλ ην
πξψην βήκα γηα ηελ επξεία δηάδνζε ηεο εηθφλαο θαζψο απνηεινχζε κηα θζελή
κέζνδν εηθνλνγξάθεζεο.
ηα ειιεληθά ηππνγξαθεία, ζηηο ρψξεο ηεο δηαζπνξάο, φπνπ είραλ θαηαθχγεη νη
Έιιελεο ιφγηνη κεηά ηελ πηψζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ηππψλνληαη έλα πιήζνο
δηδαθηηθψλ εγρεηξηδίσλ (Γακηιάο, Μαλνχηηνο, Καιιέξγεο, Βιαζηφο, Γιπθχο,
άξξνο). Σν Διιεληθφ βηβιίν αθνινπζεί ζηελ εηθνλνγξάθεζε ηηο εθεί εμειίμεηο θαη
ηάζεηο. Ο Εαραξίαο Καιιέξγεο επέδξαζε ζεκαληηθά ζηελ εμέιημε ηεο πνξείαο ηεο
εηθνλνγξάθεζεο ησλ ειιεληθψλ βηβιίσλ, θαζψο απφ ην ηππνγξαθείν ηνπ εθδίδνληαη
εθδφζεηο κε ηδηαίηεξε θαιαηζζεζία.
2. 19Ος ΑΙΏΝΑ
Ζ εηθνλνγξάθεζε παηδηθψλ βηβιίσλ γηα εθπαηδεπηηθνχο ιφγνπο αξρίδεη κε ηελ ίδξπζε
ηνπ λενειιεληθνχ θξάηνπο. Σφηε αξρίδνπλ λα ηππψλνληαη ηα πξψηα ζρνιηθά βηβιία
κε άηερλε θαη ππνηππψδε εηθνλνγξάθεζε επεξεαζκέλε θπξίσο απφ ην
αξραηνειιεληθφ θιαζηθφ ηδεψδεο (Μπελέθνο, 1998, 24). Σν 19 ν αηψλα ππάξρεη
πεξηνξηζκέλε εηθνλνγξάθεζε ζηα βηβιία θαη θπξίσο γηα δηαθνζκεηηθνχο ιφγνπο.
Ζ ηερληθή πνπ αθνινπζείηαη κέρξη ην 1890 είλαη ηεο μπινγξαθίαο ζε φξζην μχιν.
Πνιιέο μπινγξαθίεο κάιηζηα είλαη παξκέλεο απφ βηβιία ηνπ εμσηεξηθνχ θαη
επαλαιακβάλνληαη πνιιέο θνξέο ζε δηαθνξεηηθά βηβιία. (π,ρ. ε γάηα, ην ιηνληάξη, ν
αεηφο).
ηα ζρνιηθά βηβιία ε εηθνλνγξάθεζε εηζάγεηαη κε ηελ «Διιεληθή Υξεζηνκάζεηα»
ηνπ Ραγθαβή (1841). Οη εηθφλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη βέβαηα ζηα ζρνιηθά βηβιία

ζπρλά εμππεξεηνχλ θαη ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο, ηδίσο ζηα αιθαβεηάξηα ηελ
εθκάζεζε ησλ γξακκάησλ θαη ζπρλά νη εηθφλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επηιέγνληαη γη’
απηφλ ηνλ ζθνπφ. ΄Δηζη έρνπκε ζπρλά εηθφλεο δψσλ θαη θπηψλ γηα ηελ εθκάζεζε
γξακκάησλ (Αιθαβεηάξην ηνπ Γ. Κσλζηαληηλίδνπ, Αζήλεζη, 1860, Σχπνηο Υ.
Νηθνιατδνπ Φηιαδέιθεσο, ζει. 4-5 αεηφο, γαιή, ίππνο, δαραξνθάιακνλ θ.ι.π.).
Σν πξψην αλαγλσζηηθφ πνπ εκθαλίδεηαη κε ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία ησλ γξακκάησλ
κε εηθφλεο είλαη ην «Μέγα Αιθαβεηάξηνλ θαηά λέαλ κέζνδνλ ζπληεηαγκέλνλ» ηνπ Υ.
Πνχιηνπ ην 1880. Γηα ηε δηδαζθαιία ησλ γξακκάησλ ζε θάζε ζειίδα ηνπ
αιθαβεηαξίνπ είλαη δσγξαθηζκέλν έλα δψν ή έλα αληηθείκελν (Καληαξηδή, 1994,
32).
Γχξσ ζηα 1890 εκθαλίδνληαη ζε πεξηνδηθά ησλ Αζελψλ νη πξψηεο αδέμηεο
ηζηγθνγξαθίεο θαη θσηνηζηγθνγξαθίεο. Σελ ηζηγθνγξαθία θαιιηεξγνχλ πνιινί
ηζηγθνγξάθνη φπσο ν Καδάλεο, ν Οηθνλφκνπ, ν Πιαηχο θαη ν Αξηζηείδεο Λάηνο.
Ζ ζξεζθεία θαίλεηαη λα θαηαιακβάλεη θπξίαξρν ηκήκα ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ
βηβιίσλ θαη απηφ αληαλαθιάηαη θαη ζηελ εηθνλνγξάθεζε ησλ βηβιίσλ θαη ησλ
πεξηνδηθψλ (παξάδεηγκα ην πξψην εηθνλνγξαθεκέλν πεξηνδηθφ γηα παηδηά ε
«Δθεκεξίο ησλ Παίδσλ» δηαθαηέρεηαη απφ έληνλε ζξεζθεπηηθφηεηα). Ζ εζηθνινγία
θαη ν δηδαθηηζκφο ραξαθηεξίδνπλ ηα βηβιία ηεο επνρήο. Οη ηίηινη ησλ βηβιίσλ είλαη
ελδεηθηηθνί (Μαζήκαηα Ζζηθήο, 1838, Δλ κχξλε, Δθ ηεο Σππνγξαθίαο Α.
Παηξηθίνπ, Παηξηθή πκβνπιή πξνο ηε Θπγαηέξα κνπ, 1838, Αζήλαη, Δθ ηεο
Βαζηιηθήο Σππνγξαθίαο). Κπθινθνξνχλ αθφκα πνιιέο δηαζθεπέο ησλ Μχζσλ ηνπ
Αηζψπνπ, φπνπ θαη πάιη ηνλίδεηαη ην εζηθφ ηνπο πεξηερφκελν.
Σα θνηλσληθά πξφηππα πνπ κεηαθέξνληαη κέζα απφ ηα ινγνηερληθά θαη ζρνιηθά
βηβιία, ηφζν απφ ηα θείκελα φζν θαη απφ ηελ εηθνλνγξάθεζε, πξνάγνπλ ηηο
επηδησθφκελεο απφ ηελ θνηλσλία αξεηέο δειαδή ηελ ππαθνή, ηελ επζέβεηα, ηε
ζχλεζε, ην ήζνο. Σέρλε θαη ινγνηερλία εμππεξεηνχλ δηδαθηηθνχο θαη εζηθνχο
ζηφρνπο.
Σελ πεξίνδν απηή ν ξφινο ησλ αλαγλσζηηθψλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο θαζψο
απνηεινχλ ην κνλαδηθφ κέζν γηα ηελ επαθή ηνπ παηδηνχ κε ην γξαπηφ ιφγν. Σα
αλαγλσζηηθά ειέγρνληαη απφ ηε Βαζηιηθή Σππνγξαθία θαη θαζνξίδεηαη κε ηδηαίηεξε
απζηεξφηεηα ην πεξηερφκελφ ηνπο θαζψο σο πξνυπφζεζε ηίζεηαη «λα κελ εκπεξηέρεη
δηδαζθαιίαο ή γλψκαο, επηβιαβείο δηα ηελ ζξεζθείαλ ή ηελ εζηθήλ θαη πλεπκαηηθήλ
ηνπ αλζξψπνπ αλάπηπμηλ θαη εθπαίδεπζηλ».
3. 1900-1930
Δηζάγεηαη ε έγρξσκε εηθνλνγξάθεζε. Υξεζηκνπνηνχληαη λέεο κέζνδνη εθηχπσζεο
φπσο είλαη ε θσηνηζηγθνγξαθία, ε θσηνιηζνγξαθία, ε ηεηξαρξσκία.
ηα πξψηα ρξφληα ηνπ αηψλα θαίλεηαη φηη δίλεηαη ηδηαίηεξν βάξνο ζηελ
εηθνλνγξάθεζε ησλ βηβιίσλ. Σν πφζν ζεκαληηθή είλαη ε εηθνλνγξάθεζε ησλ βηβιίσλ
απηή ηελ πεξίνδν θαίλεηαη θαη απφ ηνπο ηίηινπο ησλ βηβιίσλ, ζηα νπνία ηνλίδεηαη φηη
πεξηέρνπλ πνιιέο εηθφλεο. Πνιιέο θνξέο δε ζεκεηψλεηαη ην φλνκα ηνπ εηθνλνγξάθνπ
ελψ πνιιέο εηθφλεο εμαθνινπζνχλ λα πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ. ηα 1915
έρνπκε ην πξψην έγρξσκν Αιθαβεηάξην ησλ Ησαλλίδνπ-Αξζέλε.

Απφ ην 1917 θαη κεηά θαίλεηαη φηη πλέεη έλαο δηαθνξεηηθφο άλεκνο. Γίλεηαη ηδηαίηεξν
βάξνο ζηελ εηθνλνγξάθεζε πνπ είλαη πινχζηα θαη αθνινπζεί ζπλήζσο ην θείκελν
έρνληαο ζηελή ζρέζε κε απηφ. Σν πξψην δεθαεμαζέιηδν είλαη ζπλήζσο έγρξσκν.
Οξφζεκν κπνξνχκε λα πνχκε φηη απνηειεί ζηα ζρνιηθά βηβιία ην Αιθαβεηάξη κε ηνλ
΄Ζιην ζε εηθνλνγξάθεζε ηνπ Κσλζηαληίλνπ Μαιέα. Ο Μαιέαο δεκηνχξγεζε κηα
ζεηξά εηθφλσλ πνπ έδεζαλ απφιπηα κε ην θείκελν, ρσξίο ε εηθνλνγξάθεζε λα ην
ππεξζθειίδεη ή λα ην ππνβηβάδεη.
΄Αιια πνιχ ζεκαληηθά νλφκαηα πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηελ εηθνλνγξάθεζε ησλ
βηβιίσλ είλαη ν Λχηξαο, ν Γεξαιήο, ν Γεκεηξηάδεο, ν Κεθαιιελφο, ν Βπδάληηνο.
ην πεξηερφκελν εμαθνινπζεί λα επηθξαηεί ν έληνλνο δηδαθηηζκφο θαη ν
εζνπιαζηηθφο ραξαθηήξαο. Ζ εηθνλνγξάθεζε ησλ βηβιίσλ αθνινπζεί ηελ πνξεία ηεο
ειιεληθήο δσγξαθηθήο πνπ απηή ηελ πεξίνδν έρεη εζνγξαθηθφ πεξηερφκελν. Ζ θχξηα
ζεκαηνινγία ησλ βηβιίσλ αθνινπζεί ην γλσζηφ ηξίπηπρν Παηξίο-ΘξεζθείαΟηθνγέλεηα.
4. 1930-1970
Γλσζηνί Έιιελεο δσγξάθνη θαη ραξάθηεο αζρνιήζεθαλ κε ηελ εηθνλνγξάθεζε
βηβιίσλ απηή ηε ρξνληθή πεξίνδν. Σν κάζεκα ηεο εθαξκνγήο ηεο ραξαθηηθήο ζηελ
ηππνγξαθία θαη ηε δηαθφζκεζε ηνπ βηβιίνπ αξρίδεη λα δηδάζθεηαη ζηε ρνιή Καιψλ
Σερλψλ ην 1939. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο θνηηεηέο αζρνιήζεθαλ αξγφηεξα κε ηελ
εηθνλνγξάθεζε ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαη ηνπ γπκλαζίνπ (Π,
Βπδάληηνο, Κ. Γξακκαηφπνπινο, Β. Καηξάθε, Α. Σάζζνο, Γ. Μφξαιεο, Κ. Μαιέαο,
Α. Γεξαιήο, Β. Γεξκελήο, Γ. Ληδάθεο, Λ. Μνληεζάληνπ, Δ. Παπαδεκεηξίνπ, Γ.
Βψηηεο, Κ. Θεηηαιφο, Σ. Καικνχρνο).
΄Δρνπκε πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο εηθνλνγξάθεζεο. Δκθαλίδνληαη αμηφινγνη
δσγξάθνη φπσο ν Κφληνγινπ, ν Κνςίδεο, ν Βαζηιείνπ, ε Μνληεζάληνπ, ν
Αζηεξηάδεο, ν Κεθαιιελφο. Δμέρνπζα ζέζε θαηέρεη ν Κψζηαο Γξακκαηφπνπινο
θαζεγεηήο ραξαθηηθήο ζηελ ΑΚΣ, ν νπνίνο εηθνλνγξάθεζε δχν αιθαβεηάξηα πνπ
έκεηλαλ ζηελ ηζηνξία, «Σα Καιά Παηδηά» (1949) ησλ Δπακεηλψλδα θαη Γεξαληψλε
θαη ην «Αιθαβεηάξην» (1956) ησλ Γηαλλέιε-αθθά.
Σν ηξίπηπρν βέβαηα Θρηζκεία-Παηρίδα-Οικογένεια εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη. Σν
εξσηθφ παξειζφλ θπξηαξρεί θαη ε εηθνλνγξάθεζε έρεη έληνλν ηδενινγηθφ
πεξηερφκελν. Κπξίσο απηφ θαίλεηαη ζηα αλαγλσζηηθά ηεο κεηαμηθήο πεξηφδνπ φπνπ
ην πεξηερφκελν ησλ βηβιίσλ θαη ε εηθνλνγξάθεζε θαίλεηαη φηη εμππεξεηνχλ ηελ
πνιηηηθή ηδενινγία. Σα βηβιία αιιάδνπλ εμψθπιια, θείκελα πξνζηίζεληαη, ζηα
αλαγλσζηηθά θπξηαξρνχλ νη κηθξνί θαιαγγίηεο.
Ζ ζεκαηνινγία πνπ επηθξαηεί θαίλεηαη θαη απφ ηα πεξηερφκελα ησλ αλαγλσζηηθψλ
θαη παηδηθψλ βηβιίσλ φπνπ ηα θείκελα ρσξίδνληαη ζε θχθινπο (Απφ ην ζξεζθεπηηθφλ
βίνλ, απφ ηνλ εζληθφλ βίνλ, απφ ηνλ εζηθφλ θαη θνηλσληθφλ βίνλ, απφ ηνλ
νηθνγελεηαθφλ βίνλ , Αλαγλσζηηθφλ η΄Γεκνηηθνχ, 1961).
5. 1970-ΗΜΕΡΑ

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 εμαθνινπζεί λα θπξηαξρεί ε παηδηάζηηθε
εηθνλνγξάθεζε θαη ν δηδαθηηζκφο. Μεγάιε εμέιημε ζεκεηψλεηαη κε ηελ ίδξπζε ηνπ
Κχθινπ ηνπ Διιεληθνχ Παηδηθνχ Βηβιίνπ ην 1969, πνπ απνλέκεη θαη ην πξψην
βξαβείν εηθνλνγξάθεζεο ην 1970, αλαγλσξίδνληαο ηε κεγάιε ζεκαζία ηεο
εηθνλνγξάθεζεο. Ζ εκθάληζε λέσλ ζπγγξαθέσλ θαη εηθνλνγξάθσλ δίλεη λέα ψζεζε
ζηελ παξαγσγή βηβιίσλ παηδηθήο ινγνηερλίαο. Ζ έγρξσκε εηθνλνγξάθεζε θεξδίδεη
έδαθνο ζπλέρεηα. Βέβαηα ζηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 ε θαηάζηαζε ζην ρψξν ηνπ
παηδηθνχ βηβιίνπ εμαθνινπζεί
λα είλαη απνγνεηεπηηθή. Ζ εηθνλνγξάθεζε
εμαθνινπζεί λα εμππεξεηεί θαη απηή ηνλ εζνπιαζηηθφ ραξαθηήξα ησλ βηβιίσλ θαη ε
ζεκαηνγξαθία θηλείηαη γχξσ απφ ην γλσζηφ ηξίπηπρν (Αζσλίηεο, 2001, 116).
Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 80 δεκηνπξγείηαη κία λέα θίλεζε πνπ δίλεη κεγάιν βάξνο ζην
ξφιν ηεο εηθνλνγξάθεζεο, ε νπνία ηψξα έξρεηαη λα εμππεξεηήζεη θαη αηζζεηηθνχο
πξνζαλαηνιηζκνχο. Σν εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν γίλεηαη πφινο έιμεο πνιιψλ
αμηφινγσλ θαη ηαιαληνχρσλ θαιιηηερλψλ δεκηνπξγψληαο έλα αλαλεσηηθφ θιίκα ζηελ
εηθνλνγξάθεζε ησλ βηβιίσλ.
Σα ζέκαηα ησλ βηβιίσλ ηψξα μεθεχγνπλ απφ ηε γλσζηή ζεκαηνινγία θαη ζέηνπλ
ζέκαηα κε θνηλσληθνχο πξνβιεκαηηζκνχο.
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